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1.  ÁP DỤNG
1.1 Tài liệu này là Phụ Lục Đối Tác như được đề cập trong Các Điều 

Khoản Chung và áp dụng trong trường hợp Khách Hàng là một 
công ty hợp danh hoặc hành động với tư cách là bên được ủy 
thác của một tổ chức ủy thác.

1.2 Phụ Lục Đối Tác này bổ sung cho Các Điều Khoản Chung. Trừ 
khi được định nghĩa trong Phụ Lục Đối Tác này, các thuật ngữ 
viết hoa được sử dụng trong Phụ Lục Đối Tác này có ý nghĩa như 
được quy định trong Phụ Lục Định Nghĩa.

2. ĐIỀU HÀNH TÀI KHOẢN CỦA CÔNG TY 
          HỢP DANH VÀ CÁC DỊCH VỤ
2.1 Trách nhiệm Liên đới và Riêng rẽ. Trường hợp một Tài Khoản 

được đứng tên bởi một công ty hợp danh:
(a) Thỏa Thuận và mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến Tài 

Khoản đó hoặc việc cung cấp một Dịch Vụ sẽ ràng buộc tất cả 
các thành viên hợp danh một cách liên đới và riêng rẽ bất kể bất 
kỳ thay đổi nào đối với cơ cấu hay tổ chức của công ty hợp danh 
hoặc việc từ nhiệm hoặc tiếp nhận một hoặc nhiều thành viên 
hợp danh hoặc dưới hình thức nào khác;

(b) trường hợp một thành viên hợp danh qua đời hoặc nghỉ hưu 
(hoặc nếu thành viên hợp danh là tổ chức, không còn tồn tại), 
Ngân Hàng có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, xem 
số dư các khoản nợ của Khách Hàng là thuộc về bất kỳ thành 
viên còn tồn tại nào; và

(c) mỗi thành viên hợp danh đồng ý bảo đảm rằng tất cả các thành 
viên hợp danh mới chịu trách nhiệm đối với Ngân Hàng theo và 
trên cơ sở các điều khoản của Thỏa Thuận và Ngân Hàng có thể 
xem tất cả các thành viên hợp danh mới đã được ủy quyền để 
hành động thay mặt cho công ty hợp danh liên quan đến Thỏa 
Thuận, Tài Khoản hoặc Dịch Vụ.

2.2 Thay đổi liên quan đến Công ty Hợp danh. Không có sự thay đổi 
nào về cơ cấu hay tổ chức của công ty hợp danh do một hoặc 
nhiều thành viên chết hoặc nghỉ hưu hoặc tiếp nhận một hoặc 
nhiều thành viên mới hoặc trường hợp khác sẽ ảnh hưởng đến 
thẩm quyền được đề cập ở điều 1.3 của Các Điều Khoản Chung 
hoặc việc chỉ định bất kỳ Người Được Ủy Quyền hoặc Đại Lý nào 
dưới bất kỳ hình thức nào và, trừ khi Ngân Hàng nhận được 
thông báo ngược lại bằng văn bản được ký bởi (các) thành viên 
còn lại, Ngân Hàng có thể, nếu Ngân Hàng cho là phù hợp, xem 
(các) thành viên còn lại là có đầy đủ quyền hạn để tiến hành 
hoạt động kinh doanh của công ty và xử lý Tài Khoản và cung 
cấp Dịch Vụ như thể chưa có các thay đổi đó.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA TÀI KHOẢN ỦY THÁC VÀ 
          CÁC DỊCH VỤ
3.1 Trong trường hợp Khách Hàng hành động với tư cách là bên 

được ủy thác của một tổ chức ủy thác trong việc điều hành Tài 
Khoản  hoặc sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng:

(a) bảo đảm và cam đoan với Ngân Hàng rằng:
 (i) tổ chức ủy thác đã được lập một cách hợp lệ, tồn tại hợp lệ 

và Khách Hàng đã được chỉ định hợp lệ làm bên được ủy 
thác của tổ chức ủy thác đó và gồm tất cả các bên được ủy 
thác của tổ chức ủy thác;

 (ii) Khách Hàng có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền với tư 
cách bên được ủy thác để sử dụng và điều hành Tài Khoản 
hoặc sử dụng Dịch Vụ theo cách thức Khách Hàng sử dụng;

 (iii) trong việc ký kết Thỏa Thuận và sử dụng các Tài Khoản và 
Dịch Vụ, Khách Hàng luôn hành động vì lợi ích cao nhất của 
các bên thụ hưởng của tổ chức ủy thác; và

 (iv) có quyền được bồi thường từ tài sản của tổ chức ủy thác 
liên quan đến các nghĩa vụ và trách nhiệm của Khách Hàng 
theo Thỏa Thuận hoặc các giao dịch được thực hiện bởi 
Ngân Hàng theo Chỉ Thị của Khách Hàng mà quyền bồi 
thường chưa bị phủ nhận hay hạn chế dưới bất kỳ hình 
thức nào; và

(b) đồng ý:
 (i) không cho phép văn bản ủy thác tạo lập và thành lập việc 

ủy thác được sửa đổi trừ khi Khách Hàng đã thông báo cho 
Ngân Hàng bằng văn bản;

 (ii) thông báo cho Ngân Hàng về việc miễn nhiệm, từ nhiệm 
hoặc bổ nhiệm bất kỳ người được ủy thác nào của tổ chức 
ủy thác hoặc bất kỳ giám đốc nào của một công ty là bên 
được ủy thác của tổ chức ủy thác;

 (iii) rằng sau khi bất kỳ bên được ủy thác nào của tổ chức ủy 
thác rút tên hoặc từ chức, Ngân Hàng có thể xem các bên 
được ủy thác còn lại là có quyền hạn đầy đủ để thực hiện 
công việc của tổ chức ủy thác và xử lý một Tài Khoản và sử 
dụng Dịch Vụ như thể không có sự từ chức đó; và

 (iv) đảm bảo rằng tất cả các bên được ủy thác mới chấp nhận 
trách nhiệm của các bên được ủy thác đối với Ngân Hàng 
theo Thỏa Thuận và Ngân Hàng có thể xem tất cả các bên 
được ủy thác mới là được ủy quyền thay mặt tổ chức ủy 
thác liên quan đến Thỏa Thuận, một Tài Khoản, bất kỳ Dịch 
Vụ nào và bất kỳ giao dịch liên quan nào.


